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ABSTRACT 

Introduction: Sustainable management of cities for maintenance of green infrastructure in them, in 

addition to creating an active urban ecosystem, can also bring social and economic benefits to the city. 

Objectives: The purpose of this study is to utilize the sustainable components of green infrastructure to 

direct the strengthening of the social dimension in regeneration management programs, which in turn 

leads to the strengthening of the economic and environmental component. 

Methodology: The research method is descriptive-analytical with an applied nature. This research used 

the Delphi method and interviews with a group of experts in urban management to extract the central 

categories from it, and considered 3 social, economic and environmental criteria and introduced sub-

criteria appropriate to each indicator. Then, using Fuller's hierarchical triangle method based on the 

repetition of criteria and sub-criteria, a two-by-two comparison was performed and the final weight of the 

sub-criteria was determined. Thygen polygen analysis in Arc GIS software has been used to investigate 

city-wide management perspectives in seven areas under regeneration management.  

Geographical Context: The study area of this research is the city of Lahijan. 

Result and Discussion: The findings show that the component of social revival with a score of 0.33 is the 

most important and after that there are economic component with a score of 0.17. And environmental 

component with a score of 0.5. The effective role of proper management ability of green infrastructure 

planning in the promotion of social life and consequently economic and environmental are the main 

components of sustainable regeneration. 

Conclusion: Finally, strategic proposals were presented to increase social and economic acceptance in 

the areas under the management and rehabilitation of green infrastructure in Lahijan.  
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    چکیده
تواند عالوه بر ایجاد اکوسیستم فعاال شاهری، ها، میهای سبز موجود در آنمدیریت پایدار شهرها در زمینه حفظ و نگهداری زیرساخت مقدمه:

 و اقتصادی را نیز برای شهر به ارمغان بیاورد. مزایای اجتماعی

هاای مادیریتی های پایدار زیرساخت سبز ، به منظور مسیریابی تقویات بعاد اجتمااعی در برناماهگیری از مولفههدف از این مطالعه بهره :هدف

 باشد.که به دنبال خود تقویت  مولفه اقتصادی و زیستمحیطی را نیز در پی دارد می بازآفرینی

تحلیلی با ماهیت کاربردی است. این تحقیق با استفاده از روش دلفای و مصااحبه از گاروه مت صاص در -روش تحقیق توصیفی :یشناسروش

معیار اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را در نظر گرفته و زیرمعیارهایی متناسب هار  3های محوری از آن، مدیریت شهری و است راج مقوله

ها  انجاا  و شاخص، معرفی شدند. سپس با استفاده از روش مثلث سلسله مراتبی فولر، بر اساس تکرار معیارها و زیرمعیار مقایسه دو به دویی آن

هاای مادیریتی در ساطه شاهر در باه منظاور بررسای نگااه  Arc GISید. تحلیل پلیگن تیسن در نار  افازار وزن نهایی زیرمعیارها تعیین گرد

 کار گرفته شده است.گانه تحت مدیریت بازآفرینی به 7های محدوده

 .شهر الهیجانقلمرو جغرافیایی: 

های بعدی معیارهاای اقتصاادی باا نرماال ین اهمیت و در رتبهدارای بیشتر 33/0 با نرمال دهد معیار احیاء اجتماعیها نشان مییافته: هاافتهی

 گیرند.قرار می 5/0محیطی با /. و زیست17

های سبز در ارتقاء حیات اجتماعی و به دنبال آن اقتصادی و زیساتمحیطی ریزی زیرساختنقش موثر توان مدیریتی صحیه برنامه :یریگجهینت

باشند. در پایان پیشنهادهای راهبردی برای افزایش اساتقبال اجتمااعی و های اصلی بازافرینی پایدار میتوان نتیجه گرفته که خود از مولفهرا می

 های تحت مدیریت و احیا زیرساخت سبز  شهر الهیجان ارائه گردید.اقتصادی در محدوده

 

ژه  شهر الهیجان ؛مدیریت بازآفرینی پایدار ؛زیرساخت سبز :هاکلیدوا
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 مقدمه

یندهایی است که در چند دهه معاصر از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگیی، آتوسعه سریع شهری از جمله فر

 و صینعتی انقیب  بیروز با(. 1396)مافی و عبداهلل زاده،  اده است... زندگی بشر را تحت تاثیر قرار دومحیطی ، سیاسی

-به شهرها در نوظهوری و سابقهبی مشكبت و جوامع مسائل اقتصادی -اجتماعی سازمان ارکان در عمیق هایونیگدگر

 شهرسازی متناسب و ریزیبرنامه فرهنگ بر تكنولوژی و صنعت رشد پیشی گرفتن از ناشی عمده طوربه که آمد وجود

 و الگوهیای هاطرح و شهری متعدد رویكردهای بیستم قرن از پس همچنین و زمان این در است. جدید بوده شرایط با

 (.22: 1390)ملكی،  شودمی ارائه شهرها فضایی ساماندهی برای مختلفی

اجتمیاعی، اقتصیادی، بازآفرینی شهری پایدار رویكرد نوینی است که با ورود به هزاره جدید، توجیه بیه تمیامی ابعیاد 

دهد. بیر ایین اسیا  کالبدی، زیست محیطی و مدیریتی را در نگرشی یكپارچه، راهبردی و شهرنگر مورد توجه قرار می

پیوند بیا عنوان یک پروژه منفک و جدا از ساختارهای کبن در شهر، بلكه همهای سبز شهری، نه بهبازآفرینی زیرساخت

با وجود گستردگی در موضیو  و (. 58: 1396)خبیری، الوندی پور،  شودتعریف می ساختارهای فضایی و اجتماعی شهر

شوند و برنامیهریزی و مدیریت پایدار زمین انجام میها با هدف برنامهها، همه آنمقیا  فضایی مطالعات این زیرساخت

 پیوسیتگی و پوییایی وابسیته اسیتها کامب به مفاهیم اکولوژی سیمای سرزمین مانند ساختار، کیارکرد، ریزی برای آن

(Marcucci & Jordan, 2013). در  سیازمانی روابیط بهبیود بیرای را بیازآفرینی ستادهای 1393سال  در دولت ایران در

وجود  اصلی، مشكلی سازمانی روابط لحاظ به (ایران بازآفرینی شهری شرکت) است کرده فعال مشارکتی مدیریت جهت

که هماهنگی و برنامه ریزی منسجمی میان  است مردمی عمومی و و خصوصی نهادهای از متعددی و مختلف نفعانذی

نكته قابل توجه در این بیازیگران، تنیو  سیاختاری، میالكیتی و میدیریتی و (. 1397)بابایی و دیگران،  ها وجود نداردنآ

 (.1396الهی،  یگانه،رفیعیان، حسا  صبحیه، فر، )محبیهاست های متنو  آناهداف و ماموریت

نگل، برخوردار بیوده ها و جهای سبز طبیعی متفاوت و متعددی شامل کوهپایه، رودخانه، تاال الهیجان از زیرساخت

هیا بیشیتر بیروی اند.  و توجه ایین برنامیهفرینی شهری جایگاهی نداشته و مورد توجه قرار نگرفتهآهای بازکه در برنامه

مید و آهیای ناکارهیای تیاریخی و فرسیوده ، بافیتبافت فرینی شاملآسازمان باز های هدف تعریف شده از طرفمحدوده

کیه در نتیجیه مسیایل و مشیكبتی در فراینیدهای های شهری  و نواحی با بیشینه روستایی معطوف بوده است. حاشیه

-ها میزیرساختهای شهری روز به روز در حال نابودی و تخریب این و پروژه توسعه شهری جدید  صورت گرفته است.

 طلبد.که در نتیجه ضرورت این تحقیق را می، باشند

، به منظور مسیریابی تقوییت بعید یدار زیرساخت سبز در شهر الهیجانهای پاگیری از مولفههدف از این مطالعه بهره

را نیز در پیی دارد محیطی که به دنبال خود تقویت  مولفه اقتصادی و زیست های مدیریتی بازآفرینیاجتماعی در برنامه

آیا تقویت بعد اجتماعی در  :ستاکنند از این قراررا دنبال می هدفبا توجه به هدف فوق، سوال تحقیق که این باشد. می

هیای اقتصیادی و زیسیت ها، منجر بیه  تقوییت مولفیهیا آناحهای سبز در پی های مدیریتی بازآفرینی زیرساختبرنامه

 تقویت مولفیه ا توجه به هدف و سوال فوق، فرضیه پژوهش بر این قرار است که:شود. بمی نیز هامحیطی این زیرساخت

محیطی های اقتصادی و زیستها، منجر به تقویت مولفهنآهای مدیریتی زیرساخت سبز، در پی احیا اجتماعی در برنامه

 شود.باشند، میفرینی پایدار شهری نیز میآهای اصلی بازها، که از مولفهاین زیرساخت

هیای مشیتر  سبز، و مولفیهفرینی و ارایه تعاریف زیرساختآهای توسعه پایدار و بازاین پژوهش ضمن مرور بر نظریه

تاکید بربعد اجتماعی تقویت زیرساخت سیبز در  بامحیطی، اقتصادی و اجتماعی، ها در زمینه پایداری از لحاظ زیستنآ

تحلیل میزان استقبال اجتماعی کیاربران پس از های مدیریتی بازآفرینی پایدار از طریق مصاحبه با مدیران شهری برنامه

فرینی پایدار شهری آعنوان عامل اصلی تاثیرگذار در جریان بازتوان نهادهای دولتی را به از مناطق تحت مدیریت شهری،

شیهری کیه بیه سیبزهایشهری پایدار در زیرساخت اعی بازآفرینیدهد. مسیریابی تقویت بعد اجتممورد بررسی قرار می
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باشد که برای عنوان نوآوری این پژوهش مطرح میرا در پی دارد، به محیطیزیستدنبال خود تقویت  مولفه اقتصادی و 

 (.1شكل ) استپذیرفتههای دانشگاهی در ایران صورتبار در قالب پژوهشنخستین

 

 
 تحقیقفرایند  .1شكل 

 

باشید شهری می زیستویژه محیطهای محیطی در ارتباط با مسائل محیط زیستی بهتوسعه پایدار شهری نتیجه بحث

زیسیت  (.Haddad larijani, 2016ه )شیدمحیطی ارائیهبرای حمایت از منابع زیست «نظریه توسعه پایدار»که در جهت 

-نآن شهر باشد، این پایداری نشات گرفته از عوامل بسیاری است که یكی از آتواند بیانگر پایداری پذیری یک شهر می

هیا و ای از اقیدامپایداری اجتمیاعی، مجموعیه(. 1396، همكارانمنتظری و ها چگونگی سازمان یابی فضایی شهریست )

تخصیی  مناسیب نه به توزیع حقیوق و اسیتفاده و الهاست که هدف آن بهبود کیفیت زندگی و دسترسی عادمشیخط

منیدی از ت بر بهبود شرایط زندگی محلی با کیاهش فقیر و افیزایش رضیایتاللاین امر د .محیط طبیعی و مصنو  است

کنید کیه مورفی در تعاریف خود از پایداری اجتماعی به چهار رکن اصلی اشاره میی. (Pacion, 2009دارد ) نیازهای پایه

طیورکلی پاییداری بیه  (.Murphy, 2012) اجتمیاعی اییداری و همبسیتگیعبارتند از: عدالت، مشارکت، آگیاهی بیرای پ

-منابع و اجتنا  از روش النهاجتماعی در دو بعد مفهومی مورد توجه قرار گرفته است: عدالت اجتماعی که به توزیع عاد

اجتمیاعی، اقتصیادی، طیور کامیل در جامعیه و مسیائل دهد افراد یک جامعه بیههای انحصاری اشاره داشته و اجازه می

کنید. درخصیو  سیاسی مشارکت داشته باشند که این امر ارتباط نزدیكی با مفهوم دوم یعنی عدالت محیطی پیدا میی

معنای توجه به ماهیت و وسعت دسترسی به خیدمات و امكانیاتی اسیت کیه در محیط ساخته شده، عدالت اجتماعی به

بیه   Regenerate  از واژه  Regenerationواژه  (Dempsey, Brown & Bramley, 2012:94ت )منطقه استقرار یافته اسی

 ، 1995 از پس ایگسترده شكل به که است بوده رشد کردن نو از و شدن احیا بخشیدن، دوباره جان کردن، احیا معنی

 از (. 1393ایزدی، مفیدی، بحرینی، یافت ) جریان ادبیات شهرسازی عرصه در شهری نوسازی برای جایگزینی عنوانبه

 بیا همسیویی در کیه پیذیرفت صورت مختلف ابعاد در بازآفرینی رویكرد در هاییدگرگونی سو،این به میبدی 90 دهه

 قبلیی رویكردهیای کیه گرفیت ای شیكلفزاینیده توافیق ادامیه در .گرفتند قرار موردتوجه نیز پایدار توسعه هایبحث

 دیگیران و هیاپكینز 1996سیال  در .اسیت نكیرده ایجیاد پایداری هایحلراه و بوده مسائل هب موقتی پاسخ بازآفرینی

 اجتمیاعی-هیای اقتصیادیسیاسیت و تمایبت با بایدمی بازآفرینی طرح هرگونه که نمایندمی معرفی را نوینی پارادایم
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 گفیت مفهیوم تیوانمیی (.1393، همكیاران)مفییدی و  باشیند داشته توجه تریگسترده مسائل با مرتب واقعی، پایدار

توسیعه  مفهیوم بیا را پیونید بیشیترین اقتصادی و اجتماعی محیطی، ابعاد توأمان دادن قرار مدنظر به واسطه بازآفرینی

عوامیل  متقابیل اثیرات مثبیت برآینید بیه دستیابی و توسعه کردن عقبنی بر یكدیگر با دو این تبقی دارد. نقطه پایدار

رییزی ای بیه برنامیهطیور فزاینیدهتازگی بهبه (.1396)عمران بهسازی شهری ایران،  اقتصادی داردمحیطی، اجتماعی و 

شیهرها، ریزان سیمای سرزمین و کبنروند( از سوی برنامهکار می)که گاهی تحت عناوین مختلف به سبزهایزیرساخت

تاثیر تغیییرات انسیانی شدت تحتدر مناطقی که بهحل موثر برای ایجاد یک شبكه با کارکرد اکولوژیک، منزله یک راهبه

هیا بیا هیا، همیه آناست. با وجود گستردگی در موضو  و مقیا  فضایی مطالعات این زیرسیاختگرفته، توجه شده قرار

هیا کیامب بیه مفیاهیم اکولیوژی سییمای ریزی برای آنشوند و برنامهریزی و مدیریت پایدار زمین انجام میهدف برنامه

ریزی زیرسیاخت برنامه (.Marcucci & Jordan, 2013) زمین مانند ساختار، کارکرد، پیوستگی و پویایی وابسته استسر

هیای هایی که به ارزششود، از جمله آنزیست طبیعی را شامل میتری از محیطسبز مفهوم عملكردهای انسان محورانه

ها، فضاهای های سبز شهری مانند پار زیرساخت (.Ely & Pitman, 2014: 30اند )اجتماعی، تفریحی و فرهنگی وابسته

سیبز  هایآیند. بخش قابل توجهی از فعالیت بدنی در دوران کودی، در زیرساختمهمی برای فعالیت افراد به حسا  می

 کل در کلیدی ازعوامل یكی سبززیرساخت توسعه(. Mass j et al., 2009دهد ) های شهری رخ میشهری از جمله پار 

مویدزاده، ) دارد آن ساکنین زندگی کیفیت نیز و زیستمستقیم برمحیط تأثیر آن منافع که چرا است، شهر ریزیبرنامه

 احساسیات افزایش سبب و است مردم تاثیرگذار زندگی محیط در اجتماعی امنیت احسا  سبز بر زیرساخت(. 1399

دهید.  ارتقیا را حس اجتمیاعی تواندمی سبز فضای مبقات، هایمكان بر ارائه و عبوه شود،می هاآن در امنیت اجتماعی

 ,.Prezza et al)دهید  افیزایش را تعیامبت اجتمیاعی توانیدمی فضاهای مبقات کردن با فراهم سبز فضای آن بر عبوه

2001.) 

چرا که این مطالعیه باشد، های توسعه شهری میها، مهمترین رکن طرحبررسی و مطالعه نحوه استفاده از اراضی شهر

دهید. بیا توجیه بیه های ساکنین شامل سكونت، کار، تفریح و آمد و شد را شیكل مییبستر اصلی زندگی مردم و فعالیت

شود، بر اسا   مصوبه شورایعالی شهرسازی و معمیاری های سبز شهری مربوط میموضو  این تحقیق که به زیرساخت

 قسمند: 3بر   1سبز شهری در طرح جامع الهیجان مطابق جدول یرساختهای مربوط به ز، تعاریف کاربری1389سال 

 

 1جدول

 شورایعالی شهرسازی و معماری 1389های مربوط به زیرساخت سبز مصوبه سال تعاریف کاربری
 تعریف نوع کاربری ردیف

 گیرد.استفاده عموم قرار می )بوستان( که توسط شهرداری احداث و مورد اراضی اختصا  یافته جهت پار  پار  و فضای سبز 1

 های کشاورزیاراضی اختصا  یافته به باغات و زمین کشاورزی و باغات 2

 های طبیعی و دست کاشت و امثالهمسطوح اختصا  یافته به جنگل طبیعی و رودخانه 3

 1392طرح جامع الهیجان،برگرفته از: 

 

 دهد.پژوهش را نشان می های انجام شده در رابطه با موضو برخی پژوهش 2جدول  
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 2جدول 

 های انجام شده در رابطه با موضو  تحقیقپژوهش
 عنوان سال پژوهشگر

صفایی پور، 

مرادی منفرد و 

 امیری

1395 

 .ANPهای توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل تحلیل شبكه ارزیابی و اولویت بندی شاخ  "پزوهش با عنوان

های منتخب متفاوت بودن مناطق چهارگانه شهر زنجان از لحاظ میزان برخورداری از شاخ  نتایج تحقیق:

 های منتخب و روند توسعه پایدار شهری.توسعه، و وجود رابطه معنادار بین شاخ 

شمایی و لطفی 

 مقدم
1394 

پایداری اقتصادی بررسی شاخ  سازگاری در برنامه ریزی کاربری زمین شهری به منظور  "پژوهش با عنوان 

 .شهرداری تهران 1شهر، مطالعه موردی: منطقه 

به دنبال داشتن ناپایداری اقتصاد شهری به دلیل مكان گزینی نامناسب کاربری ها از نظر  :نتایج تحقیق

 موضوعات جغرافیایی و وضعیت نامطلو  شاخ  الودگی زیست محیطی در آنها.

والتنبرگ، 

گنزالز و 

 پزیكس

2013 

 المیرا ها برای توسعه پایدار شهرهای کوچک، نمونه: شهر وانتخا  شاخ  

های اجتماعی و اقتصادی، توجه به نرخ بیكاری نتایج پژوهش نشان داد، با توجه به اهداف شاخ  نتایج تحقیق:

، ضایعات و تعداد جرایم در شهرهای مورد مطالعه، باید در اولویت قرار گیرند. در عین حال، میزان مصرف برق

جامد شهری و انتشار گازهای گلخانه ای در محل، از منظر زیست محیطی در شهرهای مورد مطالعه در سطح 

های مطلو  است. این  نتایج منافع بالقوه برای سیاستمداران، دولت ها و ساکنان را برای شناسایی جریان

 کند.یداری، بهینه میاقتصادی به منظور دستیابی به پا -های اجتماعیمتابولیک و شاخ 
 

نجفی و 

 همكاران
1392 

 و در نمونه الهیجاناکوتوریسم و نقش آن در توسعه پایدار گردشگری شهری تحت عنوان  پژوهش 

های طبیعی گردشگری الهیجان وضعیت بسیار مناسبی را برای دهد که جاذبهها نشان میافتهی نتایج تحقیق:

توسعه گردشگری به خصو  توسعه پایدار طبیعت گردی در این شهر به  توسعه صنعت اکوتوریسم مهیا نموده و

بالقوه و بالفعل و همچنین بدون  هایهای طبیعی و گردشگری بدون شناخت و ارزیابی توانلحاظ وجود جاذبه

ابع و طبیعی با تاکید بر حفظ آن من تواند به بهبود کیفیت منابعبرنامه ریزی که بر اسا  موازین علمی نباشد نمی

 .های طبیعی است اثرگذار باشدی اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی که بخش جدایی ناپذیر از عرصهتوسعه

دانش شكیب و 

 همكاران
1395 

با عنوان بازآفرینی بافت تاریخی در راستای توسعه پایدار شهری که در نمونه موردی بافت تاریخی پژوهش 

 .های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعییكپارچه درزمینه و بازآفرینی پایدار و الهیجان با هدف

تواند کالبدی می های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعییكپارچه درزمینه و بازآفرینی پایدار حفاظت و تتایج تحقیق:

این  و آورد نواحی موجبات پایداری درشهر را فراهم سایر همگام با های تاریخی این شهربا باالبردن کیفیت بخش

 .انجام پذیرد هاهای مدون باهدف حفظ تمامی جنبهریزیقالب برنامه باید دراقدام 

 

 

 پژوهش روش
تحلیلیی و -های سبز شهرالهیجان، توصییفیریزی بازآفرینی زیرساختهت بررسی برنامهجروش تحقیق این پژوهش 

دلفی در چنید مرحلیه صیورت ماهیت آن کاربردی است که پس از مصاحبه با متخصصین شهری، با استفاده از تكنیک 

هیای سیبز معیارها و زیرمعیارهای مناسب در خصیو  بیازآفرینی زیرسیاخت در دوره اول از نظر مدیران شهری گرفت:

دهیی گردیدنید. مبنیای ایین روش مقایسیه ها وزنشاخ  معرفی شدند، سپس با استفاده از مثلث سلسله مراتبی فولر،

بنیدی شوند و با توجیه بیه اهمییت هیر معییار، رتبیهبار با هم مقایسه میط یکدودویی است که هر جفت از معیارها فق

معیار تعیین گردید. و اگر تعداد تكرار بعضی از معیارها و زیرمعیارها برابر باشید، بایید رصورت گرفته و مد هر معیار و زی

بیر جمیع رتبیه تمیام معیارهیا، وزن هیر وزن یكسانی به این معیارها تعلق گیرد. در مرحله بعد با تقسیم رتبه هر معیار 

معیاری که عددی بین صفر و یک است را محاسبه و در نهایت وزن هر زیرمعیار کیه حاصلضیر  وزن معییار اصیلی در 

اطبعات مورد نیاز برای ساخت محتوای مصاحبه، بیر اسیا  چیارچو  نظیری بیا  باشد، تعیین گردید.گروه خودش می

 ها و نظرییات اندیشیمندان، اسیتخرا پس از بررسی متون نظری شامل تعاریف و دیدگاه استفاده از روش تحلیل محتوا،

هیای بیه منظیور بررسیی  نگیاه ARC GISتیسن در  نیرم افیزار هایاز پلیگون صورت پذیرفت. و ای()اطبعات کتابخانه



 1401 بهار، 16-1(، 11)پیاپی  1، شماره 6، دوره مهندسی جغرافیایی سرزمین                                                                                                                6  

شیهروندان از طرییق سینجش مییزان سبز توسیط برای ارزیابی مطلوبیت استفاده از زیرساختمدیریتی در سطح شهر، 

های تیسین از پلیگون .کار گرفته شده استفرینی شهری بهآگانه تحت مدیریت باز 7ای هاستقبال اجتماعی در محدوده

ای هیای نقطیهباشد. تابع تیسن فضای بین پدیدهای میهای نقطهجمله توابع همسایگی و قابل اجرا بروی نقشه با پدیده

هیای آن نقشیه هیایی بیه تعیداد پدییدهنقشه را بر اسا  اصل کوتاهترین فاصله از پدیده، به پلیگونموجود برروی یک 

 ,.Saghai et alها تیابعی از چگیونگی پیراکنش نقیاط اولییه ورودی هسیتند )نماید. شكل و گسترش پلیگونتقسیم می

قلمیرو مكیانی تحقییق  باشد.می 1398رماه الی مه 1398قلمرو زمانی به لحاظ عملیات اجرایی، از فروردین ماه  (.2016

، 1395میار اییران در سیال آباشد که طبق آمیار مرکیز محدوده اصلی و قانونی شهر الهیجان در شرق استان گیبن می

 . نفر بوده 103000جمعیت 

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
ای قرار دارد که با جمعییت کوهپایهن مرکز شهرستان الهیجان، بزرگترین شهر شرق استان گیبن و در ناحیه الهیجا

آ  و هیوای  .است ، سومین شهر پرجمعیت استان گیبن بعد از رشت و انزلی1395هزار نفر بر اسا  سرشماری  103

هكتیار دارای عیوار   1600باشد. این شیهر بیا مسیاحت آن معتدل و مرطو ، و میزان متوسط بارندگی ساالنه باال می

باشید کیه میانع از جمله کوهپایه در شرق و جنو  شرقی و رودخانیه الهیجیان در غیر  مییکننده از  طبیعی محدود

های زیرزمینی در عمق بسیار گسترش یكنواخت شهر شده است. جهت کلی شیب زمین از جنو  به سمت شمال و آ 

هیای از زیرسیاختکمی قابل دسترسی است. این شهر در مسیر راه رشت به مازندران واقع شده و به سبب برخیورداری 

ینیدهای آها در فر(، و عدم توجه به این زیرساخت3)شكل  سبز طبیعی متفاوت شامل کوهپایه، رودخانه، تاال  و جنگل

زدن تعیادل اکولیوژیكی ماننید بیاال محیطی را سبب شده که باعث بیرهمتوسعه شهری جدید، مسایل و مشكبت زیست

)پوییا نقیش شیهرو بنیا،  استهای شدید موقع بارش باران گردیده ب رفتن دمای شهر، کاهش سرانه فضای سبز و سی

1393.) 

 

 
 گانه شهر 7مناطق در  زیرساخت های سبز شهر الهیجان .3شكل
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 ها و بحثیافته
ن تیسین وو سیپس میدل پلیگی و متخصصیان شیهری از مصاحبه مستقیم با میدیران، فرضیه تحقیقبه منظوراثبات 

فرینی در محدوده شهر الهیجان آشهری مرتبط با باز و متخصصین اول دستیابی به نظر مدیراناستفاده گردید. در وهله 

واسطه محقق با کارگروه های بومی رویكرد بازآفرینی شهری و زیرساخت سبز، مصاحبه بیدن شاخ روآدست هجهت ب

ها، عبیق و عمیق ادراکات، نگرشبه منظور ارزیابی و استنباط مدیران و متخصصان شهری فرینی شهری متشكل از آباز

 ل، استخرا  گردید.وبر اسا  معیار بیشترین پاسخ از نگاه مسو 3 ها صورت پذیرفت و جدولباورهای آن

 
 3 جدول

 بندی مصاحبه مسئولینجمع

 بیشترین پاسخ از نگاه مسیولین گویه

 بی اطب  آشنایی با مقوله زیرساخت سبز

 اطبعات محدود آشنایی با بازآفرینی شهری

 بیشتر اشاره به ارتقا محیط زیست ادغام بازآفرینی شهری در زیرساخت سبز

 بی اطبا  فرینی شهریآنحوه مداخله برای باز

 تصور از بازآفرینی شهری

 احیا کننده بافت فرسوده

 سیاستی خا  و دور از دستر 

 مغایر با محدودیت قانونی

 عدم وجود اسناد فرادست

 و دارای منافع مالی امری مدیریتی

 های مالی در صورت اجرا توسط اداراتهای معافیتبی اطب  از ویژگی

 مهمترین مسیله در بازآفرینی
 احیا بافت فرسوده حفاظت میراث تاریخ و فرهنگی

 لزوم وجود سرمایه گذار در این امر

 ها و بدون واسطه با سایر نهادهابرخی ارگانبا واسطه بیشتر برای  میزان تبادالت اجرایی هر نهاد با نهادهای دیگر

 بی اطب  نحوه مداخله عمومی مردم

 مستقیما ارتقا زیرساخت سبز فرینی شهریآساز و کارهای سوداور باز

 فرینیآموانع اصلی در ادغام زیرساخت سبز و باز
 عدم وجود اسناد فرادست

 عدم اخصا  بودجه

 های فرادستاببغیه های عملیاتی موثرابزارها و برنامه

 

 رتبه بندی معیارها و زیر معیارها
ها امتیازبندی در این بخش نخست معیارها و زیرمعیارهای پژوهش با استفاده از روش دلفی به اهمیت هر معیار آن

اهمیت مورد بود باید بر اسا   5صورت است که اگر تعداد معیارهای اصلی بندی بدین(. نحوه رتبه4 اند )جدولشده

گیرد؛ را برای معیارها برگزینند. در خصو  زیرمعیارها نیز چنین کاری صورت می 5تا  1معیارها کارشناسان رتبه 

زیر امتیاز معیار و زیرمعیارها  7و  6 و 5 بدین معنا که تعداد هر زیرمعیار مشخ  کننده دامنه رتبه است. در جداول

 های زوجی انجام گرفته شده.رها مقایسهشده است. در گام بعدی بین معیانمایش داده 
 

 های سبز شهر الهیجان :  اعمال قوانین مدیریتی در حوزه بازآفرینی به منظور احیاء زیرساخت1معیار 
 :زیر معیارها

 1cهای سبز اعمال قوانین مرتبط با حفظ زیست بوم در زیرساخت -

 3cهای سبز زیرساختلودگی آ اعمال قوانین مرتبط برای حفظ پاکیزگی و جلوگیری از انتشار  -
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 2cهای سبز اعمال قوانین مرتبط برای جلوگیری از تخریب و فرسایش زیرساخت -

 های سبز شهر الهیجان: تقویت ابعاد اجتماعی به منظور احیاء زیرساخت2معیار
 زیر معیارها: 

 4aهای سبز اختهای احیاء شده زیرسمحیطارتقا حس تعلق به  -

 5aهای سبز افزایش تنو  و اختبط اجتماعی در محیط زیرساخت -

 1aهای سبز ترویج حضور طبقه خبق در محیط زیرساخت -

 3aافزایش تبادل فرهنگی به واسطه توسعه خدمات و تسهیبت فرهنگی  -

 2aتفریحی ارتقاء کیفیت زندگی با افزایش امكانات خدماتی و فضاهای  -

 های سبز شهر الهیجانهای اقتصادی به منظور احیاء زیرساخت: ارتقاء مولفه3معیار 
  :زیر معیارها

 2bزایی از طریق توسعه کسب و کارهای محلی  اشتغال -

 1bارزش آفرینی در حوزه امب  و مستغبت   -

 4bهای سبز گذاری داخلی و خارجی در توسعه گردشگری در زیرساختجذ  سرمایه -

 3bهای هنری و صنایع دستی های اقتصادی خبق با محوریت فعالیتایجاد صنایع و فعالیت -

 
 4 جدول

 معیارها و زیرمعیارها

 معیار
کد 

 زیرمعیار
 زیرمعیار

 تقویت ابعاد اجتماعی

1a های سبزترویج حضور طبقه خبق در محیط زیرساخت 

2a و فضاهای تفریحی ارتقاء کیفیت زندگی با افزایش امكانات خدماتی 

3a 
افزایش تبادل فرهنگی به واسطه توسعه خدمات و تسهیبت 

 فرهنگی

4a های سبزهای احیاء شده زیرساختارتقا حس تعلق به محیط 

5a های سبزافزایش تنو  و اختبط اجتماعی در محیط زیرساخت 

 های اقتصادیارتقاء مولفه

1b  مستغبتارزش آفرینی در حوزه امب  و 

2b زایی از طریق توسعه کسب و کارهای محلیاشتغال 

3b 
های های اقتصادی خبق با محوریت فعالیتایجاد صنایع و فعالیت

 هنری و صنایع دستی

4b 
گذاری داخلی و خارجی در توسعه گردشگری در جذ  سرمایه

 های سبززیرساخت

-در زیرساخت اعمال قوانین مدیریتی در حوزه بازآفرینی

 های سبز

1c های سبزاعمال قوانین مرتبط با حفظ زیست بوم در زیرساخت 

2c 
اعمال قوانین مرتبط برای جلوگیری از تخریب و فرسایش 

 های سبززیرساخت

3c 
اعمال قوانین مرتبط برای حفظ پاکیزگی و جلوگیری از انتشار 

 های سبززیرساخت
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 5 جدول

 تقویت ابعاد اجتماعیامتیاز زیرمعیار 

 1a 2a 3a 4a 5a رتبه 

1a  3 3 1 2 3 

2a   4 2 2 5 

3a    1 2 4 

4a     1 1 

5a      2 

 
 6 جدول

 های اقتصادیامتیاز زیرمعیار ارتقاء مولفه

 1b 2b 3b 4b رتبه 

1b  1 2 2 2 

2b   2 1 1 

3b    3 4 

4b     3 

 

 7 جدول

 در حوزه بازآفرینی محیطیحفظ زیست قوانین مدیریتیامتیاز زیرمعیار اعمال 
 1c 2c 3c رتبه 

1c 1 1 1 1 

2c  2 2 3 

3c   1 2 

 رتبه بندی بر اساس تعداد تکرار
به این صورت که  .یابدای مخصو  به خود اختصا  میبه آن نمره ،باتوجه به تعداد تكرار هر زیرمعیار در این بخش

... را تا آخرین تكرار و 4، 3، 2كرار هر معیار، اعداد و سپس به ترتیب، نسبت به تعداد دفعات ت 1به کمترین تكرار عدد 

همین منظور سپس مجمو  نمرات تمام معیارها )زیرمعیارها( را حسا  کرده و نمره هر معیار نماییم. بهنمره گذاری می

)زیرمعیار( را به جمع کل تقسیم کرده تا وزن هر معیار )زیرمعیار( حاصل شود و در نهایت برای مرحله وزن نهایی هر 

 8ی هر زیر معیار حاصل شود که در جدول وزن نهایزیرمعیار را باید در وزن معیار اصلی در گروه خودش ضر  کرده تا 

 نشان داده شده است.

 
 8 جدول

 وزن نهایی معیارهای پژوهش
 نرمال کردن رتبه تکرار تعداد معیار

 33/0 2 1 تقویت ابعاد اجتماعی 

 17/0 1 0 های اقتصادی ارتقاء مولفه

های در برنامه حفظ زیست محیطیاعمال قوانین مدیریتی 

 بازآفرینی 

2 3 5/0 
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خود اختصا  داده باتوجه به جدول وزن نهایی معیارهای پژوهش، معیار تقویت ابعاد اجتماعی باالترین وزن را به

-جایگاه های اقتصادی و اعمال قوانین مدیریتی در حوزه بازآفرینی دربه ترتیب معیارهای ارتقاء مولفهآن است و پس از 

 اند.های بعدی قرار گرفته

های احیاء شده ارتقا حس تعلق به محیط نتایج جدول در میان زیرمعیارهای تقویت ابعاد اجتماعی،با توجه به 

های سبز دارای باالترین وزن و ارتقاء کیفیت زندگی با افزایش امكانات خدماتی و فضاهای تفریحی، کمترین زیرساخت

 اده شده است.نشان د 9که در جدول  وزن را نسبت به عوامل دیگر به دست آورده است.
 

 9 جدول

 وزن نهایی زیرمعیارهای تقویت ابعاد اجتماعی
 وزن کلی وزن رتبه تکرار تعداد تکرار کد زیرمعیارها

1a 2 3 2/0 07/0 

2a 0 1 07/0 02/0 

3a 1 2 13/0 04/0 

4a 4 5 33/0 11/0 

5a 3 4 27/0 09/0 

زایی از طریق های اقتصادی، اشتغالقابل مشاهده است، در بین زیر معیارهای ارتقاء مولفه 10همانطور که در جدول 

های هنری های اقتصادی خبق با محوریت فعالیتتوسعه کسب و کارهای محلی باالترین وزن و ایجاد صنایع و فعالیت

 اند.و صنایع دستی کمترین وزن را کسب کرده

 

 10 جدول

 های اقتصادیزیرمعیارهای ارتقاء مولفهوزن نهایی 
 وزن کلی وزن رتبه تکرار تعداد تکرار کد زیرمعیارها

1b 2 3 3/0 05/0 

2b 3 4 4/0 07/0 

3b 0 1 1/0 02/0 

4b 1 2 2/0 03/0 

، اعمال قوانین های سبززیرساخت در میان زیرمعیارهای اعمال قوانین مدیریتی در حوزه بازآفرینی 11طبق جدول 

های سبز باالترین وزن و اعمال قوانین مرتبط برای جلوگیری از تخریب و بوم در زیرساختمرتبط با حفظ زیست

 اند. های سبز کمترین وزن را به خود اختصا  دادهفرسایش زیرساخت
 

 11 جدول

 وزن نهایی زیرمعیارهای اعمال قوانین مدیریتی در حوزه بازآفرینی
 وزن کلی وزن رتبه تکرار تعداد تکرار کد زیرمعیارها

1c 2 3 5/0 25/0 

2c 0 1 17/0 09/0 

3c 1 2 33/0 17/0 
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از آزمون ارزیابی گانه تحت مدیریت بازآفرینی  7های های مدیریتی در سطح شهر در محدودهبه منظور بررسی نگاه

-استفاده شد. این مدل ارزیابی به اینگونه است که کل فضای شهری از نظر داده  Arc GIS 2نرم افزار  در 1ن تیسنوپلیگ

مساحت محدوده زیرساخت از نظر  ،1392موجود در طرح جامع مصو   های موجود در اسناد فرادست مدیریتی

-ر جیافزاها به خصو  مولفه زیرساخت سبز، در نرمجمعیت مناطق، مسیرهای دسترسی، نو  کاربری(، 3سبز)جدول

های طبیعی استخر، کوه، جنگل، شهر الهیجان دارای کاربریا  معرفی، امتیازدهی و ارزیابی صورت پذیرفت. آی

درصد )مساحت  4/14باشد که تاال ، پار  و فضای سبز )فضای سبز حاشیه خیابان  و فضای سبز حریم رودخانه( می

 شود. هكتار( از شهر الهیجان را شامل می 4/227

های جامع شهر تدوین گردیده، عنوان اسناد فرادست طرحهای مدیریتی که در واقع بهپلیگون تیسن بر اسا  بحث

های مجاور هم تقسیم کرده است به طوریكه داخل هر به این منوال که محدوده قانونی شهر الهیجان را به پلیگون

ن، خصوصیات نزدیكی به نقطه وای مربوط به هر پلیگهنقطه قرار گرفته و محدوده 1محدوده که با رنگ مشخ  شده، 

شدگی فضاهای موجود در سطح شهر از نظر بافت ها پس از بررسی میزان تقویتن دارند. این نقطهودرون آن پلیگ

مدیریت شهری و  فرادست موجود در طرح جامع از نظر سرانه، جمعیت، مساحت محدوده و  کالبدی توسط اسناد

-کنند تعیین شده و حضور افراد در کل فضای شهر، با توجه به کارها و تصمیماین زمینه فعالیت مینهادهایی که در 

تابع تحلیلی تیسن در ها مشخ  گردید. ای که از قبل در این نواحی اعمال شده بوسیله طیف رنگهای مدیریتیگیری

های دارای زیرساخت سبز در ز محدودهبه منظور تعیین میزان استقبال اجتماعی کاربران ا محیط آر  جی آی ا 

محدوده الهیجان به کار رفته است. این تابع بر اسا  میزان جمعیت و مساحت زیرساخت سبز در هر محدوده 

هر کند. های دلونی را اطراف هر زیرساخت سبز به عنوان حوزه نفوذ آن معرفی میهایی متشكل از مثلثچندضلعی

های سبز در آن  پلیگون چكتر باشد نشان از میزان استقبال اجتماعی بیشتر زیرساختکوضلعی ساخته شده  اندازه چند

های سبز موجود در آن پلیگن است. این و نشان از اعمال مدیریت شهری قویتری از نظر نگهداری و حفظ زیرساخت

. قابل دسترسی است 5تحت عنوان خلق پلیگون تیسن 4نالیز تولزآدر ابزار تحلیلی    3تابع از جعبه ابزار آر  تول باکس

 گویند.های ساخته شده پلیگون میبه کلیه چندضلعی

نیارنجی و قرمیز مییزان  ها به ترتیب از زرد، سبز مبیم، سبزکم رنگ، سبز پررنگ، اخراییی،مطابق جدول، طیف رنگ

 (.4شكل ) دهدهای سبز شهری را نشان میتمایل مردم به استفاده از زیرساخت

 حوزه در محدوده مورد مطالعه حضور دارند.  7شود، تعداد مشاهده می 4همانطور که در شكل 

رتبه هر محیدوده  12، جدول بندی کنیمگانه الهیجان با اعداد  رتبه7ها را به ترتیب بر اسا  مناطق  اگر اندازه پلیگن

 دهد. مشخ  گردید نشان می  3های سبز موجود در آن را که بر اسا  جدول با زیرساخت

گانه شهری توسط شیهروندان، نشیان داد کیه  7های تحلیل تیسن انجام شده در خصو  استقبال اجتماعی محدوده

-شرقی که از نظر زیرساخت سبز نیز غنیی مییهای جنو  و جنو های سبز شهر مانند محدودهفضاهایی از زیرساخت

، ایسیتگاه تحقیقیات گیل و هانارنج، تفرجگاه جنگلی شیخ زاهد، بوستان گل باشد، شامل محدوده استخر و بام سبز، باغ

باغ گیاه شناسی(، جنگل میرصفا، بوستان دانشجو، بوستان جانبازان و تاال  سوستان، که بیاالترین مییزان تاییید )گیاه 

توامان اقدامات میدیریتی  اند که کهکنندگان در وضع موجود را شامل شده، و فضاهایی از زیرساخت سبز شهریاستفاده

هیا های مدیریتی شهری بر آنای که بحثهای بازآفرینی گردشگری و توسعه را از گذشته دارند، و از نظر توجهدر زمینه

-وجود دارد بیشترین امتیاز را به خود اختصا  داد. و نشان داد که تمایل شهروندان بیشتر بر حضور در ایین محیدوده

 هاست.

                                                           
1 Thiessen polygons   
2 Arc GIS 
3 Arc Toolbox 
4 Analysis Tools 
5 Create Thiessen polygons   
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 . میزان اعمال مدیریت شهری در فضاهای سطح شهر الهیجان توسط نرم افزار پلیگن تیسنبررسی  .4شكل

رنگ، نارنجی پررنگ و قرمز، میزان اعمال رنگ، سبز متوسط، سبز پررنگ، نارنجی کم، سبز کمزردها به ترتیب از طیف رنگ

 .دهدمدیریت شهری از کم به زیاد نشان می
 

 12 جدول

 های سبز شهر الهیجان()تمایل حضور شهروندان در زیرساخت گانه شهری از نظر مولفه اجتماعی پایداری 7رتبه بندی مناطق 
حوزه 

 شهری

 مساحت

 )هکتار(

جمعیت 

 )نفر(
 رنگ های سبز شهریزیرساخت

رتبه 

 بندی

3 7/255 19000 
) باغ گیاه شناسی(، جنگل میرصفا،  ایستگاه تحقیقات گل و گیاه

 بوستان جانبازان، تاال  سوستانبوستان دانشجو، 
 1 قرمز

2 5/211 11000 
تفرجگاه جنگلی شیخ زاهد،  محدوده استخر و بام سبز، باغ نارنج،

 هابوستان گل

نارنجی 

 پررنگ
2 

1 0/227 15000 --- 
نارنجی 

 کمرنگ
3 

 4 سبز پررنگ --- 17000 6/175 4

 باغ ملی -بوستان سردار جنگل  13000 4/156 5
سبز 

 متوسط
5 

 رود 12000 7/178 6
سبز 

 کمرنگ
6 

7 2/386 17000 
 7 زرد -بوستان عاقلیه  -بوستان بانوان -آبادتاال  حا  -رود

 1/1573 104000 کل شهر

 

ن آهای سبز شیهری الهیجیان نییز در که دو نمونه از مهمترین زیرساخت 7و  6اختصا  پایینترین رتبه به مناطق 

اصلی الهیجان و تاال  حا  آباد، که در وضع موجود نیز کمترین توجه و اعمال مدیریتی بیه  وجود دارد، یعنی رودخانه

هیا و ها شده، نشان از عدم تایید استقبال اجتماعی مردم از این مناطق دارد که بیا توجیه بیه نیابودی ایین زیسیتگاهآن

هیا را از جانیب بیه احییا ایین زیرسیاختهای روز افزون بخصو  در زمینه رودخانه الهیجان، لزوم توجه جدی لودگیآ

 طلبد.فرینی شهری میآمدیران دست اندرکار باز
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 گیرینتیجه
ها توجه داشته و هسیته اصیلی برنامیه بازآفرینی زیرساخت سبز به چگونگی حفظ نگهداری و جلوگیری از تخریب آن

رییزی ایین نیواحی اهمیتیی ها، برنامهزیرساختیی این آباشد. با توجه به ناکارآمدی و کاهش کارریزی پایدار شهری می

های سبز شهر الهیجان با توجیه بیه فرینی زیرساختآریزی بازیابد. بر این اسا ، در این پژوهش به برنامهدوچندان می

ها در شهر با استفاده از مدل تجزیه تحلیل مثلث سلسله مراتبی فولر و تحلیل پلیگن تیسن پرداخته شده است. وفور آن

هیایی در ابتدا با استفاده از روش دلفی و نظرخواهی از مدیران و متخصصان شهری، بیرای معیارهیا و زیرمعیارهیا، رتبیه

-معیار اجتماعی، اقتصادی و زیست 3تعریف و با استفاده از روش فولر، وزن نهایی معیارها و زیرمعیارها مشخ  گردید.

هیای اجتمیاعی، افزایش تنیو  و اخیتبط زیرمعیارهای حس تعلق، محیطی در نظر گرفته شد که معیار اجتماعی دارای

و افزایش تبادالت فرهنگی بواسطه توسیعه خیدمات و تسیهیبت و ارتقیا کیفییت زنیدگی بیا  ترویج حضور طبقه خبق

زاییی از طرییق توسیعه کسیب و لباشد. برای معیار اقتصادی زیرمعیارهای اشتغاافزایش امكانات خدماتی و تفریحی می

گیذاری داخلیی و خیارجی و همینطیور ایجیاد فرینی در حوزه امب  و مستغبت، جذ  سیرمایهآکارهای محلی، ارزش

اند. برای معیار زیست محیطی اعمال قوانین مرتبط با حفیظ با محوریت هنری و صنایع دستی تعریف شده صنایع خبق

هیا قوانین جلوگیری کننده از تخریب و فرسایش زیرسیاختزیست بوم، حفظ پاکیزگی و جلوگیری از انتشار آلودگی  و 

 تعریف شدند.

زایی از طریق توسیعه های سبز احیا شده، اشتغالحس تعلق به زیرساخت ءبیشترین وزن مربوط به زیرمعیارهای ارتقا

مربیوط بیه باشد. و کمتیرین مقیدار وزن می کسب و کارهای محلی و اعمال قوانین مدیریتی مرتبط با حفظ زیست بوم

سبز، ایجاد صنایع اقتصادی خبق با محوریت هنیری و افیزایش امكانیات هایجلوگیری از تخریب و فرسایش زیرساخت

با توجه به نقش باالی معیار اجتماعی در احییا زیرسیاخت سیبز، و پیس از آن اقتصیادی و  باشد.خدماتی و تفریحی می

 مدیران شهری در تسهیل مراتب حفظ میراث سبز شهری ضروریست.محیطی، توجه به قوانین بازآفرینی از جانب زیست

 ءهیای سیبز شیهر در ارتقیاریزی زیرسیاختنقش توان مدیریتی صحیح برنامه  5شكلداده شده در نشانمدل مفهومی 

 .دهدفرینی پایدار نیز هستند را نمایش میآهای اصلی بازها، که از مولفهاقتصادی آن سپسحیات اجتماعی و 

 

 
ریزی صحیح نظام مدیریتی شهر جهت افزایش توان زیرساخت دهنده نقش برنامهنشان، یههای فرضیافتهمدل مفهومی  .5شكل 

 سبز در قوام بخشیدن به بازآفرینی پایدار شهر

 

شیده تایید اسیتقبال اجتمیاعی و بیدنبال آن اقتصیادی شیهروندان از منیاطق احییا دهنده تحلیل پلیگن تیسن نشان

کیه پیس از باشید میی زیرساخت سبز شهری ناشی از اقدامات مدیریتی گذشته در خصو  توسعه میراث سبز شیهری
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ها در مدل های سبز و وارد کردن این دادههای فرادست در خصو  زیرساختبندی اقدامات صورت گرفته در طرحجمع

از گذشته در خصیو  توسیعه زیرسیاخت سیبز تحلیل پلیگن تیسن، اینطور استنباط گردید که هرجا اقدامی مدیریتی 

یعنی هرجا که زیرساخت سبز از گذشته وجود . وجود داشته، مورد استقبال مردم واقع شده و تا به امروز نیز ادامه یافت

فرینی پایدار شهری قوی عمیل کیرده آهای اجتماعی بازداشته، مورد استقبال و استفاده  شهروندان قرار گرفته، و مولفه

هیای های شیهری، اقیدام بیه بیازآفرینی در زیرسیاختوجود بیاید که در ادامه روند توسعههاگر این آگاهی هم ب واست. 

میوثر  هیای اقتصیادی را نییز در پیی داردهای اجتماعی پایداری که به دنبال خود مولفیهشهری بشود، در تقویت مولفه

 خواهد بود.

 گردد:ای توجه و بررسی بیشتر پیشنهاد میهای تحقیق راهكارهای زیر بربا توجه به یافته
 شیهر و ناحییه مراکیز محیبت، مراکز از اعم شهری، مراکز در باید المقدور حتی عمومی های سبززیرساخت کاربری -

 .شوند یابیمكان

 .شوند یابیمكان ناحیه و محله برحسب خود کارکردی موقعیت با متناسب باید عمومی سبز فضاهای  -

 طریق بدین تا ،باشد داشته دسترسی ارتباطی شبكه به چهارسو از باید شهری های طبیعی سبززیرساخت از هریک  -

 حیال درعیین یابید. افیزایش پار  امنیت و اجتماعی نظارت امكان هم و گردد فراهم بیشتر جمعیت جذ  امكان هم

 .باشد فراهم چهارسو از رهگذران برای هاآن زیبایی هایجلوه از" برداری دیداری بهره "امكان

 زمیین قیرار زیر تاسیسات و آ  و خا  نظر از زمین مطلوبیت بررسی با متناسب باید سبزعمومی فضاهای انماییج-  

فرینی آبیاز هیایبرنامیه توسیعه اهیداف بیه نییل از میانع و هیاهزینیه افزایش سبب موضو ، این از غفلت که چرا ،گیرد

 .شد خواهدز سب زیرساخت
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